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Centrala avtalet
Nu är det centrala avtalet förhandlat och klart, men
avtalet ska först godkännas på förbundets avtalsråd
som är den 12 april.
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OB ersättningar
Enligt centrala avtalet är ökningen på OB från 1 april
dessa:

Utfallet av förhandlingarna blev 6,5 % och är tre årigt.
För år 1 innebär avtalet 2% på vår snittlön som är
28 883kr = 578kr.
Men vi kommer att ha våra lokala förhandlingar om
löner under maj månad.
Vidare i avtalet är det en ytterligare höjning av vår
LP .
Ökningen för 2017 är 0,2 procent och 0,3 procent år 2019.
Exempel:
När detta treårsavtal är slut innebär pensions
avsättningen för en normal 5-skiftare:
- Livstidspremien 4,5% = ca 20 000
- SAF-LO pension 4,5% = ca 20 000
Det gör att företaget avsätter 40 000 efter dessa tre
år. Detta tycker vi är väldigt bra.

Betalning
Från och med 1 maj när betalningar
sker i vakten för personalföreningen
är det bästa att använda swish.
Är det så att man vill betala med
kontanter får man inte använda en
kronor eller fem kronor.

Semester dagar
För att räkna ut hur många semesterdagar man har
beror det på vilken skiftgång man går. Alla metallare
har en semesterkvot på 0,625 (25 dagar/40 tim)
För att få fram antalet semesterdagarna du skall ha
räknar du: Kvoten * Veckoarbetstid (avrunda uppåt)
Så här blir antalet
semesterdagar enligt
centrala avtalet:

Vecko Blir sem Avrundat
Kvoten arb tid dagar
uppåt
0,625
35
21,9
22
0,625
36
22,5
23
0,625
37
23,1
24
0,625
38
23,8
24
0,625
39
24,4
25
0,625
40
25,0
25

Sparad semester
Den totala semesterlönen är lika oavsett vilken
metod man använder, för att Netto skall bli lika
med Brutto justerar man vad varje dag är värd på
detta sätt.

Personalföreningen sponsrar Vårruset onsdag 31 maj
kl 19:00 i Örebro. Det är en aktivitet för kvinnor.
Vi har bokat platser i en buss och alla som är med får
en speciell T-shirt och vi betalar anmälningsavgiften.
Är du intresserad ring till Anette Blom 47365 senast
17 maj.
Låt Vårruset bli en kul grej med kompisarna, en formkoll
eller början på ditt nya träningsliv.
Vårruset passar alla tjejer - gammal som ung,
nyss uppstigen ur soffan som riktigt vältränad.
Du kan springa, jogga eller gå banans fem kilometer.
Vi vet att du kan!

Brutto
dagar
25
25
25
25

Netto
dagar
22
23
24
25

Varje dag
är värd
1,136
1,087
1,042
1,000

De sparade dagarna man har registreras på samma
sätt enligt semesterkvoten, men på lönebeskedet ser
man tyvärr endast heltalet.
När ett nytt semesterår
infaller, flyttas år 4 till
Sparat år 4
år 5 och det som
Sparat år 5
registreras
9,11+9,74 = 18,85

Registrerade Syns på
sem.dagar lönebesked
9,11
10
9,74
10
Summa sparat
18,85
19

När dessa 10+10 dagar visas på lönebeskedet blir
de 18,85 = 19 dagar på lönebeskedet. Det ser då ut
som man förlorat 1 semesterdag men så är ej fallet.

